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MENSAGEM PASTORAL 

Para o arrogante ela diz: "Venha e mostre-se 
arrogante a favor de Cristo"; e declara ao 
egoísta: "Venha e vanglorie-se no Senhor". 
Para o que busca emoções, chama: "Venha e 
goze da emoção da fraternidade cristã". A 
mensagem de Cristo é manipulada na direção 
da moda corrente a fim de torná-la aceitável ao 
público. A filosofia por trás disso pode ser 
sincera, mas na sua sinceridade não impede 
que seja falsa. É falsa por ser cega, 
interpretando erradamente todo o significado 
da cruz. A velha cruz é um símbolo da morte. Ela 
representa o fim repentino e violento de um ser 
humano. O homem, na época romana, que 
tomou a sua cruz e seguiu pela estrada já se 
despedira de seus amigos. Ele não mais 
voltaria. Estava indo para seu fim.

A cruz não fazia acordos, não modificava nem 
poupava nada; ela acabava completamente 
com o homem, de uma vez por todas. Não 
tentava manter bons termos com sua vítima. 
Golpeava-a cruel e duramente e quando 
terminava seu trabalho o homem já não existia. 
A raça de Adão está sob sentença de morte. 
Não existe comutação de pena nem fuga. Deus 
não pode aprovar qualquer dos frutos do 
pecado, por mais inocentes ou belos que 
pareçam aos olhos humanos. Deus resgata o 
indivíduo, liquidando-o e depois ressuscitando-
o em novidade de vida. O evangelismo que 
traça paralelos amigáveis entre os caminhos de 
Deus e os do homem é falso em relação à bíblia, 
e cruel para a alma de seus ouvintes. A fé 
manifestada por Cristo não tem paralelo 
humano, ela divide o mundo. Ao nos 
aproximarmos de Cristo não elevamos nossa 
vida a um plano mais alto; mas a deixamos na 
cruz. A semente de trigo deve cair no solo e 
morrer.

Nós, os que pregamos o evangelho, não 
devemos julgar-nos agentes ou relações 
públicas enviados para estabelecer boa 
vontade entre Cristo e o mundo. Não devemos 
imaginar que fomos comissionados para tornar 
Cristo aceitável aos homens de negócio, à 
imprensa, ao mundo dos esportes ou à 
educação moderna. Não somos diplomatas, 
mas profetas, e nossa mensagem não é um 
acordo, mas um ultimato. Deus oferece vida, 
embora não se trate de um aperfeiçoamento da 
velha vida. A vida por Ele oferecida é um 

A VELHA E A NOVA CRUZ

Sem fazer-se anunciar e quase 
despercebida, uma nova cruz 
introduziu-se nos círculos 
evangél icos dos tempos 
modernos. Ela se parece com a 
velha cruz, mas é diferente; as 
semelhanças são superficiais; 
as diferenças, fundamentais. 
Uma nova filosofia brotou desta 
nova cruz com respeito à vida 
cristã, e desta nova filosofia 
surgiu uma nova técnica 
evangélica – um novo tipo de 

reunião e uma nova espécie de pregação. Este 
novo evangelismo emprega a mesma 
linguagem que o velho, mas o seu conteúdo 
não é o mesmo e sua ênfase difere da anterior.

A velha cruz não fazia aliança com o mundo. 
Para a carne orgulhosa de Adão ela significava 
o fim da jornada, executando a sentença 
imposta pela lei do Sinai. A nova cruz não se 
opõe à raça humana; pelo contrário, é sua 
amiga íntima e, se compreendermos bem, 
considera-a uma fonte de divertimento e gozo 
inocente. Ela deixa Adão viver sem qualquer 
interferência. Sua motivação na vida não se 
modifica; ela continua vivendo para seu próprio 
prazer, só que agora se deleita em entoar coros 
e a assistir filmes religiosos em lugar de cantar 
canções obscenas e tomar bebidas fortes.

A ênfase continua sendo o prazer, embora a 
diversão se situe agora num plano moral mais 
elevado, caso não o seja intelectualmente. A 
nova cruz encoraja uma abordagem 
evangelística nova e por completo diferente. O 
evangelista não exige a renúncia da velha vida 
antes que a nova possa ser recebida. Ele não 
prega contrastes, mas semelhanças. Busca a 
chave para o interesse do público, mostrando 
que o cristianismo não faz exigências 
desagradáveis; mas, pelo contrário, oferece a 
mesma coisa que o mundo, somente num plano 
superior. O que quer que o mundo pecador 
esteja idealizando no momento é mostrado 
como sendo exatamente aquilo que o 
evangelho oferece, sendo que o produto 
religioso é melhor. 
A nova cruz não mata o pecador, mas dá-lhe 
nova direção. Ela o faz engrenar em um modo 
de vida mais limpo e agradável, resguardando o 
seu respeito próprio.



SOCIEDADES INTERNAS

resultado da morte. Ela permanece sempre do 
outro lado da cruz. Quem quiser possuí-la deve 
passar pelo castigo. É preciso que repudie a si 
mesmo e concorde com a justa sentença de 
Deus contra ele. O que isto significa para o 
indivíduo? O homem condenado quer 
encontrar vida em Cristo Jesus? Como esta 
teologia pode ser traduzida em termos de vida? 
É muito simples, ele deve arrepender-se e crer. 
Deve esquecer-se de seus pecados e depois 
esquecer-se de si mesmo. Ele não deve 
encobrir nada, defender nada, nem perdoar 
nada. Não deve procurar fazer acordos com 
Deus, mas inclinar a cabeça diante do golpe do 
desagrado severo de Deus e reconhecer que 
merece a morte.

Feito isto, ele deve contemplar com sincera 
confiança o Salvador ressurreto e receber dEle 
vida, novo nascimento, purificação e poder. A 
cruz que terminou a vida terrena de Jesus põe 

agora um fim no pecador; e o poder que 
levantou Cristo dentre os mortos agora o 
levanta para uma nova vida com Cristo. Para 
quem quer que deseje fazer objeções a este 
conceito ou considerá-lo apenas como um 
aspecto estreito e particular da verdade, quero 
afirmar que Deus colocou o seu selo de 
aprovação sobre esta mensagem desde os dias 
de Paulo até hoje. Quer declarado ou não 
nessas exatas palavras, este foi o conteúdo de 
toda pregação que trouxe vida e poder ao 
mundo através dos séculos.

Ousaremos nós, os herdeiros de tal legado de 
poder, manipular a verdade? Ousaremos nós 
com nossos lápis grossos apagar as linhas do 
desenho ou alterar o padrão que nos foi 
mostrado no Monte? Que Deus não permita! 
Vamos pregar a velha cruz e conhecermos o 
velho poder. 

Rev. Edson Costa Silva 
Fonte Bibliográfica: O Melhor de A. W. Tozer, 

Editora Mundo Cristão - www.monergismo.com

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Porque a palavra do SENHOR é reta, e todo o seu proceder é fiel.”   Salmo 33.4 

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Miriam

No dia 11/10 celebramos o dia da SAF em revista. Todas nós da SAF temos orgulho deste veículo de 
comunicação.

SAF EM REVISTA:

A SAF em Revista, publicação oficial do Trabalho Feminino da IPB, é 
um colírio para os nossos olhos;

Ela é elegante, fina, nobre, feminina, delicada como a SAF;

É carinhosa e aglutinadora, e nos abraça como uma mãe; 

Ela é fruto de muita oração, muita pesquisa, muitas colaborações, 
muitos esforços, é algo que vem de Deus para nós; 

Ela irradia uma alegria e uma paz, porque contém assuntos e notícias 
que nos levam à Jesus, e parecemos cada dia mais com ele, lendo 
seus artigos.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Claudio Murilo, Armando Melillo, 
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar 
Neto, João marcus, Paulo Gibram, Zuelton
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira: Aldemir Bissaco
Sábado: Ariel, César

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Eny Augusta de Oliveira
R. Emílio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro
Tel.: 3223-2065 

Equipe 2:
Valter Sampaio
R. Itueta 10 - Vista Alegre
Tel.: 3321-6731

Próximo Domingo
Equipe 1:
Tarcísio Antonio de Oliveira
R. Guaíra, 21 – Caiçara
Tel.: 3413-8895  

Equipe 2:
Hélvio Antonio Santos
R. Apodi, 100/301 -  Serra
Tel.: 3227-3273

REV. RAIMUNDO NA IP PAMPULHA 

Nesse final de semana, 12 a 14/10, o Rev. 
Raimundo fala no Congresso Missionário do 
nosso Seminário Presbiteriano Rev. Denoel 
Nicodemos Eller. 

Neste domingo, contudo, ele participa 
pregando pela manhã em um Congresso de 
estudantes universitários, promovido pela 
Aliança Bíblica Universitária de Minas Gerais 
e à noite, ele ministra a Palavra de Deus na 
Igreja Presbiteriana da Pampulha. 

Oremos em seu favor! 

ESCOLA DOMINICAL 
DIA DO PROFESSOR 

“Ensinando-os a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado....”  Mt.28.20
 
Essa ordem do Senhor Jesus, conhecida 
como “a grande comissão”, ao começar com a
proclamação do Evangelho, vai encontrar no 
ensino regular e fiel das Sagradas Escrituras o 
seu pleno cumprimento. 

Mas o ensino da Palavra, ainda que seja um 
dom gracioso do Espírito Santo, requer 
daquele que se dispõe a exercê-lo, uma 
incomum dedicação, conforme o próprio 
apóstolo Paulo adverte ao tratar do assunto:
“...... ou o que ensina esmere-se no fazê-lo. 
(Rm.12.7)

Nessa mesma direção caminha o teólogo 
John Stott quando afirma: “Assim, qualquer 
que seja o dom-ministério que as pessoas 
receberam, elas devem aplicá-lo com afinco. 
De semelhante modo, quem tem o dom de 
mestre deve cultivar o seu dom de ensino e 
desenvolver o seu ministério como tal. 

Não se discute que este seja, dentre todos os 
dons, o mais necessário e o mais urgente na 
igreja de hoje no mundo inteiro, em que 
centenas de milhares de convertidos são 
empurrados para dentro das igrejas, mas há 
pouquíssimos mestres para nutri-los na fé.”

Assim, conscientes da vital importância e do 
dedicado esforço que se requer, queremos 
render nossa gratidão a Deus pela vida de 
todos os professores de nossa Escola 
Dominical.

Dominicalmente abrem mão da confortável 
posição de aluno e se aventuram na 
espinhosa função de mestres! 

A todos vocês, queridos professores e 
p r o f e s s o r a s ,  n o s s a  g r a t i d ã o  e
reconhecimento, na certeza de que assim 
fazendo, estão trabalhando na edificação e 
fortalecimento da Igreja de Cristo, lembrando 
que esse ministério foi também o do Senhor:

“E percorria Jesus todas as cidades e 
povoados, ensinando nas sinagogas.” 
(Mt.9.35)
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ENSAIOS GRANDE CORO 
CULTO DA REFORMA

Estamos nos preparando para a celebração 
dos 500 Anos da Reforma, e para a ocasião 
gostaríamos de unir todos os coristas de 
nossa igreja. Ensaiaremos um repertório que 
nos faça lembrar desse importante período da 
história, e que nos legou o retorno aos 
princípios fundamentais das Sagradas 
Escrituras. A música usada por Martinho 
Lutero, foi importante instrumento para que o 
povo entendesse e gravasse as verdades 
bíblicas outrora esquecidas. 

Além dos coristas, convidamos a todos que 
desejarem cantar para que se unam a nós. A 
agenda de ensaios será a seguinte:

ENSAIO - 17/10 (terça-feira) - 20h
ENSAIO - 19/10 (quinta-feira) - 20h30min
ENSAIO - 24/10 (terça-feira) - 20h
ENSAIO GERAL - 28/10 (sábado) - 16h

CULTO - 29/10 - Noite

Venham participar conosco! 

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2018

Fazemos o lembrete a todas as Sociedades 
Internas, bem como aos Corais para que 
realizem suas eleições das diretorias para o 
ano de 2018 no prazo determinado pelo 
Conselho, até o dia 12/11. 

Incentivamos a todos a realizarem ainda em 
outubro suas eleições. 

HORÁRIO DE VERÃO -
PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A 
DEUS

Deus se agrada de nossa 
p o n t u a l i d a d e ,  a f i n a l ,  
entendemos ser ela também 
culto a Deus. Por meio da 
pontualidade evidenciamos 
c o m p r o m i s s o  c o m  o  

SENHOR.  A pontualidade faz parte da boa 
mordomia do tempo.

Neste domingo, 15/10, inicia o horário de 
verão. Fiquemos atentos! 

CULTO DOUTRINÁRIO 
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN

Todas as quintas-feiras às 19h30min temos 
nosso estudo bíblico doutrinário. Venha 
estudar a Palavra de Deus conosco e crescer 
em graça e no conhecimento de nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. 

BATISMO INFANTIL

Recebemos hoje, pelo sacramento do 
batismo, por ocasião do culto matutino, o 
pequeno Gabriel Fontenelle Lima da Costa, 
filhinho de nossa irmã Júnea Pitta e Lydston 
Lima. Louvamos a Deus pela vida preciosa 
desta herança do SENHOR. Que o Gabriel 
cresça à semelhança de Jesus, em sabedoria, 
estatura e graça, diante de Deus e dos 
homens. Lc 2.52. 

UMP

Intercâmbio com Brasília 
O nosso intercâmbio com a Igreja 
Presbiteriana Nacional de Brasília está 
chegando! 
As inscrições já podem ser realizadas pelo 
link: 
O investimento efetuado até hoje, 15 de 
outubro, será de R$180,00, podendo ser 
dividido em até três vezes. Não perca tempo e 
garanta já a sua inscrição! Esperamos você lá! 

https://goo.gl/7kJdRm.

CURSO DE NOIVOS 
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

Data: 20 e 21/10
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 20/10 – 19h30min às 
21h30min
Sábado, 21/10 – 9h às 12h, 13h 
às 15h

VEM AÍ NOSSO ACAMPAMENTO DE 
CASAIS

Data: 10 a 12/11
Local: Acampamento Ebenézer
Preletor: Rev. Obedes Ferreira da Cunha Jr.
Coloque em sua agenda e participe conosco.

Em breve maiores informações.

https://goo.gl/7kJdRm
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS

Assembleia Geral Extraordinária para 
Eleições de Oficiais

O Presidente do Conselho da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson 
Costa Silva, convoca a Assembleia Geral 
Extraordinária para se reunir no quarto 
domingo deste mês de outubro, dia 
22/10/2017, às 10h20min, em culto público, 
seguido de eleição para preencher 3 vagas de 
presbíteros no Conselho da Igreja e 9 vagas 
de diáconos na Junta Diaconal.   

Candidatos a Presbítero
A Igreja escolherá no 
máximo 3 candidatos

Celso Freire dos Reis

Daniel Cunha Elias

Domingos Sávio de 
Albuquerque Baêta

José Carlos Cardoso 
Maciel

Marco Aurélio Laguárdia

Tito Flávio Silva

Candidatos a Diácono
A Igreja poderá votar em todos

Arthur Barbosa Câmara

Carlos Gustavo Galvão

Marco Túlio Caldeira 
Figueiredo

Paulo Bernardes Falcão

Paulo Eduardo Gibram 
Silva

Saul da Cunha Nogueira

Thiago Bryan Soares de 
Azevedo

Tiago Müzel Rentes

Valter José Lopes
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Fabiana Soares de Oliveira Morais 

Heloisa Helena Silva Moreira 

João Ferreira Dias 

Keila Mary Ferreira Santana Purcino 

Leandro Pinho Marques 

Luiz de Oliveira Neto 

Márcia Amorim dos Santos 

Müller Carvalho dos Santos 

15/10
ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson – Servindo a IP Metropolitana 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina)
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão 
João Calvino 
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João 
Calvino

Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901)

Maria Alba Bambozzi da Silveira 

Rosaly Nogueira Bastos 

16/10

Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo 

Hélvio Antonio Pinheiro Santos 

Lino Silva Junior 

Valério Márcio do Nascimento Pessôa

Vânia Vida da Silva e Paula 

17/10

Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 

Ana Luiza Duarte Lima 

Cristina Leitão Zorzin 

Giselle Mara Teixeira Reis 

Maria de Lourdes Cunha Elias 

Olivia de Melo Santos 

18/10

Gláucio Fagundes Fernandes 

Lisânias Faria de Melo 

19/10

Christyano Lucas Generoso 

Maria Viana de Souza 

Sara Figueiredo Alves 

20/10

Everton Moscardini Naves 

Izabela Moraes de Lacerda 

Zélia Martins Emerick 

21/10


